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No-scar perła inków - krem z masy perłowej przeciw bliznom
30 ml
 

Cena: 41,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent A-Z MEDICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk No-Scar Perła Inków – krem z masy perłowej przeciw bliznom jest produktem, który może być stosowany przez osoby
dorosłe, młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat. Na co jest No-Scar Perła Inków – krem z masy perłowej przeciw bliznom?
Wskazaniem do stosowania kosmetyku są blizny o różnej etiologii. Produkt jest przeznaczony do codziennego stosowania na całkowicie
wygojone blizny. Krem sprawdzi się w przypadku blizn po trądziku, poza tym można z niego korzystać na blizny po oparzeniach,
zabiegach chirurgicznych i innych. Wskazaniem do stosowania kremu z masy perłowej są również bliznowce. Składniki aktywne zawarte
w kremie sprawiają, że działa on zmiękczająco i rozjaśniająco na bliznę, poza tym preparat wygładza i w konsekwencji przyczynia się do
zmniejszenia widoczności blizny.

W opakowaniu znajduje się 30 ml kremu z masy perłowej przeciw bliznom No-Scar Perła Inków. W skład kosmetyku wchodzi między
innymi masa perłowa oraz komórki macierzyste z wąkrotki azjatyckiej, poza tym w kremie jest L-arginina i kwas hialuronowy. Zawarta w
kosmetyku masa perłowa przyczynia się do szybkiego wygładzenia blizny i działa na nią uelastyczniająco oraz ma właściwości
rozjaśniające skórę. Komórki macierzyste z wąkrotki azjatyckiej zawarte w kosmetyku No-Scar Perła Inków odpowiadają natomiast za
zmniejszenie aktywności hialuronidazy, czyli enzymu, którego zadaniem jest zapobieganie degradacji kwasu hialuronowego. Kosmetyk
No-Scar Perła Inków ma w składzie również L-argininę, której zadaniem jej poprawa krążenia w naczyniach krwionośnych. Kwas
hialuronowy natomiast odpowiada za przyspieszanie regeneracji komórek skóry. Szczegółowy skład kosmetyku można sprawdzić na
jego opakowaniu. Należy to zrobić, aby mieć pewność, czy preparat będzie dla danej osoby odpowiedni.

Jak stosować krem z masy perłowej przeciw bliznom No-Scar Perła Inków? Kosmetyk jest przeznaczony do użytku zewnętrznego i
powinien być stosowany wyłącznie na w pełni wygojoną bliznę. Należy korzystać z niego zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach,
które są przez niego wskazane. Krem zawsze powinien być aplikowany na skórę wcześniej dobrze umytą i osuszoną. Każdorazowo przy
jego nakładaniu na bliznę zaleca się kilkuminutowy masaż. Ma to na celu zwiększenie efektywności wchłaniania składników aktywnych
kosmetyku, co warunkuje skuteczność jego działania. Kosmetyk No-Scar Perła Inków – krem z masy perłowej przeciw bliznom może
być aplikowany na blizny kilka razy dziennie.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/no-scar-perla-inkow-krem-z-masy-perlowej-przeciw-bliznom-30-ml.html
http://www.aptekaotc.pl/no-scar-perla-inkow-krem-z-masy-perlowej-przeciw-bliznom-30-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Nie w każdym przypadku zaleca się, aby pacjent stosował kosmetyk No-Scar Perła Inków – krem z masy perłowej przeciw bliznom. 
Przeciwwskazaniem jest aplikacja na jeszcze niewygojoną bliznę. Kosmetyk nie powinien być również stosowany u małych dzieci, które
nie ukończyły jeszcze 3. roku życia.

Składniki
Aqua demi., Stearic Acid, Isopropyl Mirystate, Cetearyl Alcohol, Caprylic Capric Triglyceride, Triethanoloamine, Pearl Powder, D-
Panthenol, Centella Stems, L-arginine, Allantoin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Hyaluronate, DMDM Hydantoin Iodopropynyl
Butylcarbamate, Parfum

Charakterystyka
Krem NoScar® działa rozjaśniająco, zmiękczająco oraz wygładzająco, dzięki czemu zmniejsza widoczność blizn.

Innowacyjna formuła kremu została opracowana z wykorzystaniem działania aktywnych składników, takich jak masa perłowa,
komórki macierzyste z wąkrotki azjatyckiej, kwas hialuronowy i L-arginina.
Masa perłowa wykazuje przyspieszony efekt wygładzania blizn oraz uelastyczniania i rozjaśniania skóry.
Komórki macierzyste z wąkrotki azjatyckiej (Centella asiatica) zmniejszają aktywność enzymu hialuronidazy, zapobiegając
degradacji kwasu hialuronowego.
L-arginina poprawia krążenie w naczyniach krwionośnych. Dodatek kwasu hialuronowego o optymalnej wielkości cząsteczki
(0,1-0,3 MDa) przyspiesza regenerację uszkodzonych komórek skóry.
Krem jest zalecany na blizny o zróżnicowanej etiologii (po oparzeniach, zabiegach chirurgicznych i po trądziku) oraz na
bliznowce.

Stosowanie
Krem nakładać na umytą i osuszoną powierzchnię skóry. Stosować wyłącznie na wygojone blizny. Kilkuminutowy masaż jest
warunkiem efektywnego wchłonięcia składników kremu i jego skutecznego działania. Czynność tę można powtórzyć kilka razy w ciągu
dnia. Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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